Hälsosamma byggnadsmaterial
BASTA hjälper dig att välja rätt
En viktig del i arbetet med att göra Vikaholm till en del
av Europas grönaste stad handlar om att bygga med
hälsosamma byggnadsmaterial. BASTA är ett verktyg
som hjälper dig att välja rätt produkter.

Vad kan jag som ska bygga ett hus göra?
Beställer du ett hus av en entreprenör så kan du ställa
krav på att entreprenören i första hand ska använda
sig av produkter som är registrerade i BASTA‐
systemet. Som verktyg för att dokumentera de
materialval som görs kan entreprenören, utan
kostnad, använda BASTA Projekthanteraren som finns
på BASTAs hemsida.
Köper du ett färdigt hus av en småhustillverkare så
kan du kontakta leverantören och be dem om
information om hur stor del av byggnadsmaterialet i
det färdiga huset som är registrerat i BASTA‐systemet.
Jämför gärna olika småhustillverkare.

Varför hälsosamma byggnadsmaterial?
Genom att välja byggnadsmaterial med omsorg när
du bygger ett hus så bidrar du till:





en god inomhusmiljö i byggnaden
en bra arbetsmiljö för de som deltar i
byggandet
en minskad risk för framtida kostnader för
sanering av farliga material
en möjlighet att återanvända och återvinna
material från byggnaden när den rivs

BASTA – hjälper dig att välja rätt
Precis som att du har en möjlighet att välja
miljömärkta varor i butiken när du handlar, finns en
möjlighet att välja BASTA‐registrerade produkter när
du bygger hus. BASTA ställer krav på det kemiska
innehållet i produkten och hjälper dig att välja
hälsosamma byggnadsmaterial. Du kan vara säker på
att leverantören vet vilka kemiska ämnen som
produkten innehåller och att den klarar BASTA:s krav
på kemiskt innehåll. Alla registrerade produkter hittar
du i BASTAs databas på www.bastaonline.se.
Databasen är öppen för alla och gratis att använda.

Bygger du ditt hus själv så kan du söka information om
vilka byggprodukter som är BASTA‐registrerade på
BASTAs hemsida. Där kan du även gratis använda
BASTA Projekthanteraren för att dokumentera dina
produktval. BASTA är inriktat på byggföretag, vilket
gör att det i dagsläget inte finns någon information
om BASTA på hyllorna ute hos byggvaruhandeln. Om
du vill köpa hälsosamma byggnadsmaterial kan du
söka information om vilka produkter och företag som
finns med i BASTA innan du åker och handlar.
Du är alltid välkommen att höra av dig till BASTA om
du har några frågor!
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